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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 20 april 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog och Anna Irani från Jordbruksverket i mötet.

1.1 Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU minskade med 3,3 procent under januari-februari 2017
jämfört med motsvarande period 2016. Denna siffra tar inte hänsyn till att
februari hade 29 dagar 2016.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 33,4 euro/100 kg i
februari 2017. Det är 14 procent högre än i februari 2016 Det genomsnittliga
priset på skummjölkspulver har varit stabilt de senaste veckorna medan priset på
smör har stigit. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger 8 procent
högre och priset på smör 66 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2016.
Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger på 179 euro/100 kilo och
det genomsnittliga priset på smör på 427 euro/100 kilo.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av februari till 350 200
ton, medan 68 800 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 419 000 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av februari fanns det 8 400 ton smör i privat
lagring. Under mars har 2 700 ton skummjölkspulver sålts till intervention men
pulvret har ännu inte lagrats in.
De största lagren av skummjölkspulver finns i Frankrike, Tyskland och Belgien medan
de största lagren av smör finns i Nederländerna, Frankrike och Tyskland.
Under januari-februari 2017 minskade exporten från EU av smör med 38 procent
och exporten av skummjölkspulver med 5 procent. Exporten av ost och
helmjölkspulver från EU ökade med 8 respektive 5 procent. Omräknat till
mjölkekvivalenter minskade exporten med 6 procent i volym men ökade med 10
procent i värde under årets första två månader.
Några länder uttryckte oro över de låga priserna på skummjölkspulver och bad
kommissionen att följa marknaden noga och vidta åtgärder när det är nödvändigt.
Ett medlemsland ansåg att kommissionen bör återinföra stöd skummjölkspulver
som används till djurfoder. Kommissionen svarade att industrin inte efterfrågar
ett sådant stöd eftersom det systemet var mycket komplext.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2017-04-24

Kommissionen informerade om att man aldrig tidigare sett så stora skillnader i
pris mellan smör och skummjölkspulver. Kommissionen menade att det går att
hitta flera förklaringar på smörsidan. Eftersom palmolja har fått dålig publicitet
är det flera livsmedelsföretag som har bytt från olja till mjölkfett i sina
produkter. I juni 2016 publicerade Time magazine en artikel om att konsumtion
av smör inte är så hälsofarligt som man tidigare trott. Denna artikel har bidragit
till en ökad smörkonsumtion i USA. Efterfrågan på yoghurt med hög fetthalt
ökar. Under tidigare år premierades mjölkproducenterna om de levererade mjölk
med hög proteinhalt till mejerierna. Hög efterfrågan och produktion av smör
leder till att även produktionen av skummjölkspulver ökar. Den ökande
produktionen av pulver i kombination med begränsad efterfrågan bidrar till att
pressa priserna.
1.2 Frågor som kan gå till omröstning
1.2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 240 ton. Anbuden
varierade mellan 138,00 och 163,26 euro/100 kg. Kommissionen föreslog samtliga
anbud skulle avvisas.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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